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Актуальність теми: Сутність і зміст, призначення у суспільстві та державі 

Конституційного Суду України визначають його функції. Конституційний Суд України веде 

свою діяльність відповідно до Конституції та законів України. 

Мета та завдання дослідження: Пріоритетною функцією Конституційного Суду, 

безперечно, є здійснення конституційного судочинства в Україні. Утім ця функція не єдиний 

напрямок діяльності Конституційного Суду України. Його діяльність є досить 

багатоманітною і складається з різних функцій. Під функціями Конституційного Суду 

України слід розуміти основні напрямки і види діяльності. 

Виклад основного матеріалу: Закон України «Про Конституційний Суд» Ст. 1. 

Пункт 1. Проголошує, що Конституційний Суд України є незалежним органом в  системі 

судової влади,  покликаним  забезпечувати  відповідність  законів, інших нормативних актів 

органів законодавчої  і  виконавчої  влади Конституції України, охорону конституційних 

прав та свобод особи. 

Основною метою діяльності є забезпечення конституційної законності і верховенства  

Конституції України, а головними завданнями є забезпечення відповідності Конституції 

України законів та інших  актів  органів законодавчої  і  виконавчої  влади. 

До повноважень Конституційного Суду належить прийняття рішень і дача висновків у 

справах щодо: 

 Конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, 

актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим; 

 Відповідності Конституції України чинним міжнародним договорам України 

або тим міжнародним договорам, що вносяться до Верховної Ради для надання згоди на їх 

обов'язковість; 

 Додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про 

усунення Президента України з поста в порядку імпічменту; 

 Офіційного тлумачення Конституції та законів України. 

До повноважень Конституційного Суду України не належать питання щодо 

законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та 

органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів 

загальної юрисдикції. 

Основними ж функціями Конституційного Суду України є: 

 Вирішення питання про відповідність законів та інших правових актів 

Конституції України 

 А також, офіційне тлумачення Конституції України та законів України. 

Висновки. Рішення і висновки Конституційного Суду рівною мірою є обов'язковими 

до виконання. У разі необхідності Конституційний Суд може визначити у своєму рішенні, 

висновку порядок і строки їх реалізації, а також покласти на відповідні державні органи 
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обов'язки щодо забезпечення виконання рішення. Невиконання рішень та недодержання 

висновків Конституційного Суду тягнуть за собою відповідальність згідно з Законом.  

Ключові слова: право, Конституційний Суд України, суддя, завдання КСУ,  

повноваження КСУ. 
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